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  ِمــــاِظالنَّ ُةَمدَِّقُم
 

  

                                        
يف معاين احلديث نصف العلم، ومعرفة الرجال  (: )التفقه11/84قال عيل بن املديني كام يف ترمجته من السري ) (1)

 نصف العلم(. اهـ

 هو فهد بن عيل الكيش جامع الرسالة التي هي أصل هذا النظم. (2)

 هو الشيخ العالمة حممد بن عبد اهلل الصومايل رمحه اهلل. (3)

 ام سرتاه.أي: خالفته يف ترتيبها، فجعلتها عىل أبواب أربعة كل باب مرتب عىل حروف املعجم ك (8)

ـــَرا ا   -1 ف  ـــَي ال   ـــاِج َراجا َي   َقـــاَل را
 

َفــــاينا   ــــَو الره    ه 
ــــدل َمه   اب ــــن  حم 

 

َســــــا ا   -2 ح  ا ااا َِ ــــــد  َر ذ اهللَ  َ   َأمح 
 

ـــي    ـــىل النهبا ــــيعا ع َصلذ َناينا م  ـــد    الَع
 

ينا  -3 ل ـما الـدذ
ـف  عا ص 

َجـالا نا ل م  الرذ
  عا

 

ـــنا   ــن   اي ــا َع ي َقاَع
ينا ـــَمدا ــن  ال  (1)اب 

 

ي -8 َقــــارا ــــا لال  َ ْا ــــِد 
ي َقَواعا   َفــــذا

 

ي  ــــارا  يفا الب َ 
ــــالا َج ــــة  الرذ َف را   َمع 

 

ـي   -5 َها الَكشذ ع 
ـي خل َلـه   (2)َجاما ََ  (3)َعـن  

 

َهـــــا َســـــبايَله   
ــــع  يفا َنظ ما بـا   مل َأته

 

ـــــا -6 َ َْ َوا  َأب 
ـــــةل َبَع ـــــم  َْا َأر    َقسذ

   
ــا  تايَبَه ْ  َتر  ــ  س 

وفا ــر  ــما احل  َج ع   م 
 (8)يفا

 

َصـــا َ  -7 ا َوْ  َاح  ــــرع ـــرا   َحص    اومل ي 
 

ـــاَ ا  ـــد  َج  َق
ـــها ه  يفا مَج عا  ُ ــــ ي ا   َتْص 

 

ــاَ   -4 ــبا َج ت  ــا الك  ــي َننَاَي
ــَهاَففا ض    َبع 

 

ـــــا  ت َه ق  ـــــه  يلا َأحل  َل ــــــَر ااا   َا   َيسه
 

ي -9 ـــارا ـــو ا الَب ـــا باَع ـــاَن َنظ َمَه   َفَه
 

ي(  ـــــارا َفةل لالَق  ُ ـــــ )ت  يت ه  بـا ــــمه  َس
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 َمْن ُيْعَرُف ِبِنْسَبِة اإِلْسَناِدِفي الَباُب اأَلوَِّل: 
 

                                        
 َبراهيم يف السند الكويف هو َبراهيم بن يزيد الن عي. (1)

 أبو َسُاق يف السند الكويف هو أبو َسُاق السبيعي.  (2)

 َسامعيل يف السند املدين هو َسامعيل بن جعفر، ويف السند البْصي هو َسامعيل بن علية. (3)

ام  بن بالل املدين، ويف السند الكويف هو سليام  بن مهرا  ين البيتني: أ  سليام  يف السند املدين هو سليذيف ه (8)

 األعمش.

يف هذه الثالنة األبيات: أ  )عبد اهلل( من الصُابة، َِا كا  يف السند املكي فهو ابن عباس، أو املدين فهو ابن عمر،  (5)

 .أو املْصي فهو ابن عمرو، أو الكويف فهو ابن مسعو  ابن أم عبد ريض اهلل عنهم أمجعني

 مسلم يف السند الكويف هو مسلم بن صبيح، وقد يكو  ابن أ  عمرا . (6)

َض  -11 ـنَد   َوَبع   السه
َجـالا يفا َمـلا الرذ ه    م 

 

 َميذـــز  باالَبَلـــد   
ـــنَا ا س   ااا

ـــَبةا س 
  بانا

 

يم   -11
ــــَراها ذ َاب 

ــــويفا ــــنَدا الك   السه
  يفا

 

ــــيم   
ف ــــه  احلَلا را ي  َيع 

 (1)َفــــالنهَ عا
 

اَقا -12 َُ ـــ ـــا َاس    َأَب
ـــها ـــد  فاي   َوَا   ََت

 

ــــَقاَقا  َا الشذ ي  َ 
ــــبايعا ــــَو السه  (2)ه 

 

يل  َفـابن   -13
ـاَمعا  اس 

َفـرا يفا الـَمَدينا   َجع 
 

ــرا   ك   ِ ــَة ا َليه ــن  ع   اب 
ــها ي  فاي ـــرا  (3)َبص 

 

ـــَليامَ  َأَتـــم يفا الــــَمَدينا  -18   َســمذ س 
 

ـــَمَدينا   اَن ال َِ ــي  نا ــاَللل  َأع  ــاب نا با   با
 

ذ  -15
ـــويفا َمـــش  يفا الك  ـــَو األَع    َكـــاَم ه 

   
ذ  

ــــدل َويفا ــــن  َ اها
ــــها ما ــــم  با

 (8)َأن عا
 

ـــد  اهللا -16  َعب 
ـــولا س  ب  الره

ـــاحا   َوَص
 

ـــــاها   تاَب ـــــَع ان  ـــــز  َم ـــــِة َميذ َبَع   َأر 
 

ــي -17 ــم يفا املكذ ــاسل َأَت ــَن َعبه ــمذ اب    َس
 

ـ ا   ـذ  َواح  َمـرل خ    يفا الـَمَدينا اب ـن  ع 
 

و -14 را َو اب ن  َعم  ي  ه  ـرا ص 
نَدا الـما  السه

  يفا
 

ـــن  أ مذ َعب ـــدا    اب 
وَفـــةا را يفا الك   (5)َفـــا  

 

19-   
ــويفا ــلِم يفا الك  س ــَبي حل م  ــن  ص    َواب 

 

ـــويفا    م 
ـــها ـــَراَ  فاي م 

ـــن  َأ ا عا  (6)َواب 
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 الَباُب الثَّاِني: يف َمْن ُيْعَرُف ِبَشْيِخِه
 

 

                                        
 حممد بن جعفر يف السند البْصي هو امللقب بـ)غندر(، ويف السند املدين هو حممد بن جعفر املدين. (1)

 منصور يف السند الكويف هو ابن املعتمر. (2)

 ي.أبو َسُاق عن الربا  بن عا ب هو أبو َسُاق السبيع (3)

يف هذين البيتني أ  أبا حا م َِا روى عن سهل بن سعد ريض اهلل عنه، فهو سلمة بن  ينار، وَِا روى عن أ   (8)

 هريرة ريض اهلل عنه فهو سلام  األَجعي.

 أبو معاوية عن األعمش هو حممد بن خا م الرضير. (5)

 أبو معبد عن ابن عباس: هو نافذ موْ ابن عباس ريض اهلل عنه. (6)

 أمحد عن عبد اهلل بن املبارن، هو أمحد بن حممد املرو ي السمسار املشهور بمر ويه. (7)

ــَدر   -21 ن  ا غ  َِ ــرل  َف ــن  َجع   اب 
ةا ـــرا   يفا الَبص 

 

َكر    ـــــذ  ذ ي 
ـــــَدينا يفا املـــــَدينا  (1)َواملَ

 

ر   -21
َتما ع  وَر َفـاب ن  الــم  َ    َتَرى املن ص    َو

 

ـــنَدا يفا   َتربا   السه ـــاع  اَن َف َِ ذ 
ـــويفا  (2)الك 

 

م ُمْمَلا َ  -22 ا ي  ََ ُُ   َوَبْعُض َمْن َجا  ي  لب
 

ش  َلااااا   لْنَ اااااَ     َ اااااْي َِ   َبَي ُناااااُش ب 
 

اقا  -23 َُ ــ ــو َاس  ي َأب 
وا ــر  ا َي ــرَبَ ــنا ال    َع

 

ي   
ـــــبايعا ـــــَو السه َفـــــاقا ه  تذ

ْا  (3)باا
 

ي -28 ــارا ما يفا الب َ  ــا ا ــا َح ف  َأَب ــرا    َواع 
 

ي  ـــارا ِ  ا الَب ـــبا ـــَدى با   د  
ها ـــي  ا   باَش

 

لا  -25  َســــَلَمةع َعــــن  َســــه 
ها  َفَســــمذ

 

ـيلذ   رل ج  ّي َعـنا اب ـنا َصـ  
َجعا  َ  (8)َواألَ

 

ــه   -26 َي َعاوا ــو م  ي َأب 
وا ــر  َمــشل َي  َعــن  َأع 

 

ـــن    ّمد  ب  َُ ــــ َيـــه  م  مل َيـــا َراوا   (5)َخـــا ا
 

َبدا  -27 ــــَمع 
ـــنا َعبهـــاسل َأِب لا    َعـــنا اب 

   
ـــــِذ باـــــاَل َتـــــَر   ا  

َْه  َنافا  (6)َمـــــو 
 

ــنا  -24 ــنا اب  ــار  َا   َع َس م  ا السذ َِ ــد   َ  َأمح 
 

ناــــي   َأع 
ــــها َ َوي   َجــــا َمر 

َبــــاَرنل  (7)م 
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يف هذين البيتني: أ  َسُاق َِا روى عن خالد فهو َسُاق بن َاهني، وَِا روى عن عبد الر اق الصنعاين فهو  (1)

 َسُاق بن نْص.

فهو َسامعيل بن أ  خالد، وَِا روى عن أيوب يف هذين البيتني: أ  َسامعيل َِا روى عن قيس بن أ  حا م  (2)

 الس تياين فهو َسامعيل بن علية.

محيد َِا روى عن  أنس ريض اهلل عنه فهو محيد الطويل، وَِا روى عن أ  هريرة ريض اهلل عنه فهو محيد بن عبد  (3)

 الرمحن بن عوف الزهري.

 خالد عن عكرمة هو خالد احلذا . (8)

سامل بن أ  اجلعد،  فهو (عن ابن عباسأو أو عن كريب )   ساملعا َِا روى عن جابر ريض اهلل عنهيف هذين البيتني أ (5)

 أبيه  فهو سامل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب. وَِا روى عن

َتـــه  َعـــن  َخالاـــدا  -29 اق  َا   َرَأي  َُ ـــ  َاس 
 

ــَو   دا ه  اما َُ ـــَم ــو ال نَي َأخ 
ــاها ََ ــن    اب 

 

ــن َعاينا  -31 ــنا الصه ي َع وا ــر  ــن  َي  َوَا   َيك 
 

ــح  الَبَيــا ا  
ـــرل َوا ا اَن اب ــن  َنص  َِ(1) 

 

ــن  َأ ا اَعــن  َقــي سل  -31 اَن اب  َِ يل  
 ســامعا

 

َربا   ــــااا ــــز  با   ف 
ــــويفا ــــدل الك   َخالا

 

اسا  -32 َ ــرب   َعـــنا النـذ
يهـــةل له  َواب ـــن  ع 

 

ـــاملاَراسا   ه  با ـــذ  ـــي خ 
نا ـــوَب َأع   (2)َأي 

 

ــس   -33 ي َعــن  َأَن وا ــر  يــل  َي ــِد الطهوا َي   مح 
   

ــَبس    َت ي  اق  ــرا ه  ــَرَة الز  َري  ــن  َأ ا ه 
 (3)َوما

 

ـــه   -38 َم را ك 
ـــن  عا ا َرَوى َع َِ ـــِد َا

 َوَخالا
 

ـــه    َلَم ـــم َتع   َحته
ا
ا  ـــذه َُ ل 

ـــب ه  لا
 (8)َفان سا

 

ا  -35 َِ ــــِم َا ـــابارا َوَسالا ـــن  َج  َرَوى َع
 

ــابارا   ــن  َوَن َفَظ  اح 
دا ـــَجع  ــاب ن  َأ ا ال   َف

 

يــــاع  -36 ه  َراوا ــــد   َعــــن  َأباــــها  َوَا   ََتا
 

ــــذ  باــــها   َمــــرل َف   ــــن  ع  ــــه  اب   (5)َفبانه
 

ه  َقَتــاَ ه   -37 ــي    ََ ا  يدع
ــب  َســعا  وان سا

 

ـــــاَ ه     يفا الَع
ـــــةل وَب ـــــنا َأ ا َعر  ب 

 ْا
 

َمـر   -34 ه  َجـا اب ـن  ع  ـي    ََ ل  َبـري   َواب ن  ج 
 

َترَب    ع  ـــم  ــام  ال  ــاسا اام ــن  َعبه ــَذا اب   َك
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ا َِا روى عن قتا ة فهو سعيد بن أ   عروبة، وَِا روى عن ابن عمر أو ابن  (1) يف هذه الثالنة األبيات: أ  سعيدع

، ومل ينسب فهو سعيد بن  عباس ريض اهلل عنهام فهو سعيد بن جبري، وَِا روى عن أ  هريرة ريض اهلل عنه مهمالع

 املسيب، أما سعيد بن أ  سعيد املقربي فيذكر اسمه.

 عن ابن  ينار أو الزهري هو سفيا  بن عيينة. سفيا  (2)

 َعيب عن أنس ريض اهلل عنه، هو َعيب بن احلبُاب أبو صالح األ  ي البْصي. (3)

 صالح عن الزهري هو ابن كيسا . (8)

 عبد العزيز عن أنس بن مال  ريض اهلل عنه هو عبد العزيز بن صهيب البناين. (5)

 عبد اهلل عن مال  هو عبد اهلل بن يوسف التنييس. (6)

ا َِا روى عن أ  هريرة فهو عبيد اهلل بن عبد اهلل بن  عتبة املسعو ي، وَِا روى عن نافع فهو عبيد  (7) عبيد اهلل مص رع

 اهلل بن عبد اهلل العمري.

يف هذين البيتني: أ  عطا  َِا روى عن جابر فهو عطا  بن أ  رباح، وَِا روى عن ميمونة فهو عطا  بن يسار أبو  (4)

 حممد موْها.

39-   
و  ا ـــده ـــالع يفا ال َم ه  ه  م  ـــد 

 َوَا   ََتا
 

ــــب سا   ا َل ــــري  ــــيهبل باَ  َس ــــاب ن  م   (1)َف
 

ي -81 ــرا ه  ينَـارل َكـَذا َعـن    
 َعـنا اب ـنا  ا

 

ـــَرى   ي 
ـــةل َيي نَ ـــن  ع  ي اب  را ـــو   (2)َْ الثه

 

ي   -81 ـــرا ــَعي ِب الَبص   َ  َعــن   َأَنــسل 
 

ي   
َفَتـم األَ   ا ـابا ال  َُ ـَن َحب  ي اب 

نا  (3)َأع 
 

ي -82 ــرا ه  ا يفا الز  ُع ـــ
ــَ  َصالا  َوَا   َرَأي 

 

ي  ث را ـــم  يــه  ال 
ــن  َكي َســاَ  الَفقا  (8)َفــَذا اب 

 

ــسا  -83 ــن  َأَن ــزا َا   َرَوى َع ي ــد  الَعزا  َعب 
   

ـــي  َتسا ـ  ــاينا امل ـ  ــَهيبل الب نَ ــاب ن  ص   (5)َف
 

ـــد  اهللا -88 ـــاَ  َعب   َا   َج
ـــ ل ـــن  َمالا  َع

 

ــــتاَباها    َ ــــاَل ا ـــــنذييسا با ــــَذاَن تا  (6)َف
 

را  -85 َص ه ـــم  رل َجـاَ  باال   َعـنا اب ـنا َصــ  
 

ي  َمرا عل َفــالع 
َي او  َعــن  َنــافا

و ا ــع   (7)َمس 
 

ــا ع َا    -86 ــز  َعَط ــابارا  َميذ ــن َج  َرَوى َع
 

َصابارا   ــــــم  ـــــاحل ال  ـــــاب نا َأ ا َرَب  با
 

ـــه   -87 وَن ـــن  َمي م  ـــا   َع  َوَا   َرَوى َعَط
 

وَنه    ـــَمي م  ي ال 
ِا  ْ ــو  ــارل َم ــاب ن  َيَس  (4)َف
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علقمة َِا روى عن ابن مسعو  فهو علقمة بن قيس الكويف، وَِا روى عن عمر بن اخلطاب فهو علقمة بن وقاص  (1)

 الليثي.

 حممد بن جعفر غندر.حممد )بال نسبة( عن َعبة هو  (2)

 حممد بن جعفر عن سليام  بن بالل هو حممد بن جعفر بن أ  كثري وليس ب ندر. (3)

 حممد بن  يا  عن أ  هريرة ريض اهلل عنه، هو اجلمُي غالبعا. (8)

ا َِا روى عن أ  معاوية الرضير، أو عبد الر اق الصنعاين، أو عبدة الكال  (5)  فهو حممد يف هذين  البيتني: أ  حممدع

 بن سالم البيكندي.

ا َِا روى عن  أ  هريرة ريض اهلل عنه فهو حممد بن سريين، وَِا روى عن عبد اهلل  (6) يف هذه الثالنة األبيات: أ  حممدع

 بن املبارن فهو حممد بن مقاتل املرو ي، وَِا روى عن جابر ريض اهلل عنه فهو حممد بن املنكدر.

 املبارن، هو حممو  بن غيال  املرو ي.عبد اهلل بن  عنحممو   (7)

 ابن  َقـي سل َعل َقَمـه   -84
و ا ع    َعنا اب نا َمس 

 

َمه    ر  ـــَمك  ــَ  ال  ــي  نال 
ي ثا َمــَر الله  (1)َعــن  ع 

 

ن َســب   -89 َْ ي   
َبةل ــع   َ ّمِد َعــن   َُ ـــ   م 

 

ـــب    ا    َس َِ ـــرل  َف ـــن  َجع  ـــَدر  اب  ن   (2)َف  
 

َفـرا  -51 ـَن َجع  ـب  اب  ـَليامَ  ان سا   َوَعن  س 
 

ـــــَدرا   ن  َْ لا   ـــــريل  ـــــنا َأ ا َكثا ب 
 (3)ْا

 

ـــَره   -51 َري  ـــن  َأ ا ه   َع
ـــا ل َي ـــن   ا  واب 

 

ــذ    ــب  خ  ي الَ الا ُا َم ـــج  ــَره  َفال  ي  (8)ََترا
 

ــَوَا    -52 َف را يرا َفاع  ـــرا ــنا الضه   ه  َرَوى َع
 

َفه    را ــَمع  ـي خا ال  ََ ـن َعاينا   َكَذا َعـنا الصه
 

م  يفا الَعـــــدذ  -53 ث ه 
  َأو  َعب ـــــَدةل َنـــــالا

   
ي  ـدا ــَو البايَكنـ  اَن اب ــن  َســالهمل ه  َِ(5) 

 

ّمد   -58 َُ ـــــ  م 
ــــَرةل َري  ــــن  َأ ا ه    َوَع

 

ــن    ــَو اب  َسده    ه  ـــم  ــم ال  َفَت يَن ال  ــريا
 سا

 

ـــنا  -55 ـــلل َأَتـــم َعـــنا اب 
َقاتا ـــن  م    َواب 

 

يذ   َو ا ا الـــــَمر  َِ  
َبــــاَرنل ـــي م  نـا  َأع 

 

را  -56 ـــَتها ـــابارا املش  ـــن  َج   َوَا   َرَوى َع
 

را   ن َكدا ــــــم  ـــــاه  باال  نَي  َأَب ـــــمذ  (6)َفَس
 

و    -57 م   ُ  َأَتـــم َمــــ
َبـــاَرنل ـــنا م   اب 

  يفا
 

ــَو   ــو   ه  م   ُ ــم امل ــي الَ  الَفَت ــن  َغ  (7)اب 
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ا َِا روى عن الشعبي فهو مطرف بن طريف الكويف، وَِا روى عن عمرا  بن حصني  (1) يف هذين البيتني: أ  مطرفع

 ريض اهلل عنه فهو مطرف بن عبد اهلل بن الش ري.

 الظاهري يف تضعيفه.منصور عن أمه هو منصور بن عبد الرمحن احلجبي، وأمه صفية ومل ي صب ابن حزم  (2)

ا َِا روى عن ابن سريين أو عن أخته حفصة بن  سريين فهو هشام بن حسا ،  (3) يف هذه األربعة األبيات: أ  هشامع

وَِا روى عن أنس ريض اهلل عنه، فهو هشام بن  يد بن أنس، وَِا روى عن أبيه فهو هشام بن عروة بن الزبري، 

ن أ  كثري فهو هشام الدستوائي، وَِا روى عن معمر أو  ابن جريج فهو وَِا روى عن قتا ة أو أيوب أو  يم ب

 هشام بن يوسف الصنعاين خّص بالرواية عنهام .

، وَِا روى عن أ  هريرة (وكذا َِا روى عن  يم بن أ  كثري) مهام َِا روى عن قتا ة فهو مهام بن  يم العوِي (8)

 ريض اهلل عنه فهو مهام بن منبه.

ذه الثالنة األبيات: أ   يم َِا روى عن أ   رعة فهو  يم بن سعيد بن حيا  التيمي أبو حيا ، وَِا روى يف  ه (5)

عن أنس أو عمرة بن  عبد الرمحن األنصارية فهو  يم بن سعيد األنصاري، وَِا روى عن عبد الر اق الصنعاين 

 أو وكيع فهو  يم بن موسم البل ي.

بايذ  -54 ـــع  ي َعـــنا الشه
وا ـــر  ِف َي َطـــرذ  م 

 

ذ  
ويفا ــــال ك   َســــمذ با

يــــفل ــــاب ن  َطرا   َف
 

ري   -59 ـــ ذ ـــَو الشذ ه  ه  ـــد   َج
ـــا ا   َوالثه

 

ــري   
ــَرف  األَخا ع  َصــنيل ي   (1)يفا اب ــنا ح 

 

ــي -61 م احلََجبا ــمه َس ــه  ي  ق  ــور  َونذ   َمن ص 
 

ـــبا  َعـــن    ي مل ي صا را
ـــاها ـــها َوالظه  (2)أ مذ

 

ــبا  -61 ا ان س  َشــامع
ــا ل ها ب ــنا َحسه

ْا   َو
 

ــبا   ت    اك 
ــها تا يَن َوأ خ  ــريا ــنا سا ــنا اب    َع

 

ــي -62 ــدل الَبها ــن  َ ي  ــَو اب  ــسل َه ــن  َأَن   َع
 

ـــها   ـــن  َأبا  َرَوى َع
َوةل ـــر  ـــن  ع  ـــا اب    َأمه

 

ـــَتَوائاي -63 س  ـــاَل  َوالده ا ه  َا   أ مه  ـــي    ََ  
   

ــــالَ   ــــوب  َأو  َ َيــــم ان ق    َقَتــــاَ ِة َأي 
 

ـــاَم  -68 ـــِر َراوا ا َم ـــَري جل َمع  ـــن  ج    َواب 
 

اَم   َــص  َعــن ه   ُّ 
ــفل اَن اب ــن  ي وس  َِ(3) 

 

ي   -65
ِا
ــــام  َعــــن  َقَتــــاَ َة الَعــــو    مَهه

 

   
و  ا ــــده ــــه  ال  َل

ـــــبذهل نَ ــــن  م   (8)َواب 
 

ـــن   -66 ـــمذ  َوَع ـــم َس َي ـــَة َ   َع ر    َأ ا   
 

ـــي  لتهي ما
ـــَبن  لا

 َوان سا
يدل   اب ـــَن َســـعا

 

ـــَره   -67   َوَا   َأَتـــم َعـــن  َأَنـــسل َأو  َعم 
 

ه    َ رب 
ـــ ا ي َاَمــام  ال 

ن َصــارا َْ   َفــَذاَن ا
 

َ لْو َو  ياااا َ  -86 ََ َيَو  َصاااااَْع ا    َعاااااُْم
 

ْلم    ي ب  ْبع   َ َُْل  (5)لْيَتَو ََيَْيى ْبُن ُموَسى لب
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 الَباُب الثَّالِث: يف َمْن ُيْعَرُف ِبِتْلِميِذِه
 

 

                                        
 يعقوب بن عبد الرمحن ااسكندراين.يعقوب عن أ  حا م هو  (1)

يونس َِا روى عن ابن عمر ريض اهلل عنهام، فهو يونس بن جبري الباهيل، وَِا روى عن احلسن البْصي أو ابن  (2)

 سريين فهو يونس بن عبيد البْصي، وَِا روى عن  الزهري فهو يونس بن يزيد األييل.

 ي، فهو أبو  َسُاق الفزاري.أبو َسُاق َِا روى عنه معاوية بن عمر األ   (3)

 .احتامل سقط )َ ( (8)

يف هذه الثالنة األبيات أ  أمحد َِا روى عنه الب اري فيُتمل أ  يكو  أمحد بن صالح أو أمحد بن  عيسم  التسرتي أو  أمحد  (5)

، وْ أحد جيزم باسمه َْ احلافظ ابن حجر رمحه  ْع  اهلل.بن أخي عبد اهلل بن وهب وهو أبعدهم احتام

يف هذين البيتني: أ  َسُاق َِا روى عنه مال   فهو َسُاق بن عبد اهلل بن أ  طلُة األنصاري، وَِا روى عنه  (6)

 الب اري فهو َسُاق بن منصور الكوسج، وليس السلويل.

ـــوب   -69 ق  مل َجـــا َيع     َوَعـــن  َأ ا َحـــا ا
 

ــوب    ا َمن س  َِ ي  
ــارا َراينا الَق ــكان دا س 

 (1)ْا
 

َمــر   -71 ــنا ع   اب 
ــون ِس يفا ل ي  َبــري  ــن  ج     َواب 

 

ــَتَهر     َ يَن ا ــريا
ــنا سا ــن  َحَســنل َأوا اب    َع

 

يذ  -71 ـــرا ه   َوَعـــنا الز 
َبي ـــدل   اب ـــن  ع 

 

ذ  
ـــــيلا يــــَد َســــمذ بااألَي  ــــن  َيزا ا اب  َِ(2) 

 

ـــذا  -72 ي ـــَل باالتذل ما
ا ـــن  أ مه  ـــَض َم    َوَبع 

 

ــــذا   باي  ُ ــــَ صه باالته ـــي  ت  ـــز  َلَك    َميذ
 

َيـه   -73 اوا ـَم الره ع 
اَق نا َُ ـ ب  َأَبـا َاس 

   َفان سا
   

ــه    َي َعاوا ــا م  ــه  َج ــَزاري َعن  ــَو الَف   (3)ه 
 

ــــد  َعن ــــه   -78 َ ي   (8)َأمح     َرَوى الب َ ــــارا
 

ي  اَمل  َيــــا  أ َخـــيه َجــــارا
تا ح 
ْا   َفـــا

 

ـــالاحا  -75 ـــن  َص ل  اب  ـــاألَوه ـــِة َف    َنالَن
 

ــحا   ــم َأف َص ــن  َعيَس ا اب  َِ ي   ــرَتا   َوالت س 
 

ـي ا -76 ـوَ  بـنا َواب ن  َأخا اَن  با ه  َعـد  َِ    َأب 
 

ــــدذ     َ ــــا    ــــَمه  َلنَ ظ  اس 
ــــافا   (5)َواحلَ

 

ي -77 ــارا ــا َق ــِ  َي ــه  َمالا اق  َعن  َُ ــ    َاس 
 

ــــاب ن  َأ ا طَ   ــــةَ َف َُ ي ل  ــــارا   األَن َص
 

ي َيــا َخلايـــيلا  -74    َأو  َعن ــه  َجــا الب َ ــارا
 

ــل ويلا   َْ السه ي  
نا َســج  الـــَمع  َكو   (6)َفال 
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 جرير َِا روى عنه عثام  بن أ  َيبة فهو جرير بن عبد احلميد بن ق رط الكويف. (1)

ا َِا روى عنه َسُاق فهو خالد الطُا ، وَِا روى عنه خالد الطُا  فهو احلذا .يف هذين البيتني (2)  : أ  خالدع

 سعيد َِا روى عنه الب اري فهو سعيد بن  يم بن سعيد األموي. (3)

( 3( قبيصة. 2( عبد الرمحن بن مهدي. 1هو الثوري َِا روى عنه واحد من نامنية:  سفيا يف هـذيـن البيـتني: أ   (8)

( حممد بن يوسف 7( وكيع بن اجلراح. 6( عبد اهلل بن املبارن. 5( حممد بن كثري العبدي. 8  بن  يم. خال

َْ 4الفريا .  َل  ومل ينسبه ْبن عيينة. سفيا ( أبو نعيم َِا أعط 

 (3املديـني. ( عيل بن 2( مسـد . 1هو ابـن عيـينة َِا روى عنه واحـد من مخسـة:  سفيا يف هـذين البـيتني: أ   (5)

 .(اهلل بن حممد اجلعفي املسندي وكذا ابن أ  َيبة عبدوكذا ) ( حممد بن سالم البيكندي.5(  قتيبة بن سعيد. 8. احلميدي

 َعيب َِا روى عنه أبو اليام  فهو َعيب بن  ينار أ  محزة. (6)

 الثوري فهو صالح بن حي الثوري، وهذا نا ر. سفيا صالح َِا روى عنه  (7)

ـــن  َأ ا  -79 ـــرا َواب  ي ـــن  َجرا ـــي َبَة َع ََ   
 

ـــرا   ي را  ُ ـــد  النذ
ـــدا َوالا ي ـــد  احلَما  (1)َعب 

 

ي -41 وا ـــر  ـــه  َي اق  َعن  َُ ـــ ـــِد َاس 
 َوَخالا

 

ي  وا ـــا َأر  ـــذ  َم ـــا   خ  ُه ـــد  الطه
  َفَ الا

 

ـــاينا  -41 ـــدل َفالثه ـــن  َخالا ـــِد  َع
  َوَخالا

 

ـــا ا   ُه لطه
ـــي خ  لا ـــَو الشه ا   َوه  ـــذه  (2)َح

 

ــن   -42 ــم َوَع ــا َفَت ي َي ــارا  الب َ 
يدل ــعا    َس

   
اَن َقــد  َأَتــم  َِ َيــم  ــن  َ   ي اب   (3)َفــاأل َموا

 

ـــَز    -43 ـــَوَميذ َياَنا ا َ يَ ف  س  ـــف  ـــن  س 
  ما

 

ـــا  َفظا الَبَياَن ـــاح  ـــه  َف ي َعن  اوا ـــالره   با
 

ي   -48 را ــالثهو  ي َف ــدا ــن  َمه  ــه  َرَوى اب     َا   َعن 
 

ــــمه   ــــاله   ن  ــــِة َخ يَقبايَص ــــدا   الَعب 
 

ـــي -45 َيبا ر 
ـــِع فا ـــاَرنل َوكاي ب ـــن  م     َواب 

 

ـــبا   ـــَذا َأب ـــو ن َعـــي مل اا   مَل َين سا  (8)َك
 

َســـه   -46 َفن  باَ م  ـــرا ـــَة اع  َيي نَ ـــَن ع     َواب 
 

َســــــده ِ   م  م  ـــــــه  ل    َْ َتن َســــــه    َأوه
 

ـَده   -47 ي َبع 
ينا ــَمدا ـَواب ن  ال   ي  مَ ُ  ـال 

 يدا
 

ي  ـــــدا د  البايَكن مه َُ ــــــ ـــــِة م  َتي َب  (5)ق 
 

ـــا ا  -44 ــو الَيَم ــا َأب  ــه  َج ــَعيب  َعن   َ 
 

ــــــا ا   َي ــــــَزَة لال عا ــــــن  َأ ا مَح   (6)اب 
 

ي   -49 را ــه  َرَوى الثهـــو  ِح َعنـ 
 َوَصـــالا

 

ي    را ــــن  َحــــي  الثهــــو  ا اب  َِ ر   ــد   (7)َينـ 
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ا َِا روى عنه عبدا  فهو عبد اهلل بن املبارن املرو ي؛ ألهنام مرو يا . (1) )عبدا :  يف هذين البيتني: أ  عبد اهلل مكربع

 .عبد اهلل بن عثام  بن جبلة(

ا َِا روى عنه  يم القطا  فهو عبيد اهلل العمري، وَِا روى عنه الزهري فهو   (2) يف هذين البيتني: أ  عبيد هلل مص رع

 عبيد اهلل املسعو ي.

 .وهو أنب  الناس يف عمرو بن  ينار؛ ألنه ْ مه عرشين سنة (3)

بن احلارث املْصي، وَِا روى عنه  ابن  يف هذه األربعة األبيات: عمرو َِا روى عنه عبد اهلل بن وهب فهو عمرو (8)

ا، وَِا  ا، وَِا روى عنه الثوري فهو عمرو بن عامر غالبعا، وابن  ينار نا رع عيينة فهو  عمرو بن  ينار، فبنه ْ مه كثريع

 .روى عنه َعبة أو األعمش فهو عمرو بن مرة

 هو ابن  الش ري كام تقدم. عمرا  َِا روى عنه مطرف فهو عمرا  بن  حصني ريض اهلل عنه، ومطرف (5)

 مال  َِا روى عنه عبد اهلل فهو مال  بن أنس بن مال . (6)

ـــــدا اهللا -91 ـــــَبَة َعب  س
ـــــرا   نا     َوَا   ت 

 

ـــــتاَباها    َ ـــاَل ا ــــذ  بـا ا َف   ع َكــــربه   م 
 

ي   -91 َو ا ــاملر  ــَداِ  َرَوَى: َف ــه  َعب    َا   َعن 
 

ي    َو ا ـــِل َمـــر   َوك 
َبـــاَرنل   (1)اب ـــن  م 

 

ي -92 َمرا ا َفـــالع  رع َصـــ ه    َوَا   َأَتـــم م 
 

را   ك   ِ ــــا ــــه  َف ــــا   َعن  ا َرَوى الَقطه َِ   َا
 

ي   -93 ـــرا ه  و ايَوَا   َرَوى الز  ـــع    َفاملس 
 

ـو ا   ـن َحس 
ــره ما قايـَ  الشه َفظ  و    (2)َفاح 

 

ـق لا ا -98 ـوَ  ن  ب  و بل ه  ـرا   َا   َرَوى َعـن  َعم 
 

ي  ــــرا ص 
ا املا َِ ثل  ـــارا ـــن  َح ـــِرو اب    َفَعم 

 

ــةل  -95 َيي نَ ــن  ع  و (3)َواب  ــرا ــن  َعم  ــم َع    َأَت
 

ـــرا   م  ْ  الع  ـــ ي
ـــارل َرفا ـــن   اينَ ـــَذا اب     َف

 

را  -96 ب  اب ـن  َعـاما
ه  الَ الـا ي َعنـ  را   َوالثهو 

   
ــــا ارا   ــــم باالنه ــــارل َأَت ــــن   اينَ    َأوا اب 

 

ــــا -97 َبِة َا   َرَوَي ــــع   َ ــــِش َو َم    َوأ ع 
 

َيــا  لذ  َقــد  ج 
ةل ــره ـه  َفــَذا اب ــن  م   (8)َعنـ 

 

ف   -94 َطـــرذ : َا   َرَوى م  ــَرا   َعن ـــه  م 
   عا

 

ــَله    ل َفض  َصــني  ف ــوا َفــاب ن  ح  را َتع   (5)َفل 
 

ــ ا  -99 ــن  َمالا ــا َع ــد  اهللا َج ــَذاَن َعب    َك
 

ــ ا   ــنا َمالا ــسا ب  ــن  َأَن    اب 
ـــالا   (6)َفَم

 



 
  

َقةٌ ]   ِعٌد ُمتََفرِّ ابِع: َقَوا  [البَاُب الرَّ
 

  12 

  

  

 

   

 الَباُب الرَّاِبع: َقَواِعٌد ُمَتَفرَِّقٌة

                                        
 حممد َِا روى عنه أيوب الس تياين فهو حممد بن سريين. (1)

 مسلم َِا روى عنه الب اري فهو مسلم بن َبراهيم الفراهيدي. (2)

 هشام َِا روى عنه الب اري فهو هشام بن عبد املل  الطياليس. (3)

بن  عبد الرمحن النُوي أو معاوية بن سالم فهو  يم بن أ   َيبا يف هذه الثالنة األبيات: أ   يم َِا روى عنه  (8)

كثري، وَِا روى عنه محا  بن  يد أو مال  بن  أنس فهو  يم بن سعيد األنصاري، وَِا روى عنه حممد بن املثنم أو 

 مسد   فهو  يم بن سعيد القطا .

ين البيتني: أ  يزيد َِا روى عنه احلجاج بن منهال فهو يزيد بن َبراهيم الكويف أبو سعيد، وَِا روى عنه يف هذ (5)

 الليث بن سعد فهو يزيد بن أ  حبيب أبو رجا .

دا  -111 مه َُ ـــ ــن  م  ــوب  َع  َوَا   َرَوى َأي 
 

َفَظــن  َوَســدذ ا   يَن اح  ــريا
ــن  سا ــَذا اب   (1)َف

 

م -101 اا   ل   َِ َِ ُم لب
م ُمْماال  اا ي  ََ ُُ   (2)َشااْيُ  لب

 

َلاااا     اااا م   ُ ْ َِ
ـاَيااااا بً     ساااامط لب

(3)  
 

َيـــه   -112 اوا َيـــم الره ـــريل َ  
ـــن  َأ ا َكثا     اب 

 

ــــه    َي َعاوا ــــَذا م  ــــه  َوَك ــــي َبا   َعن  ََ   
 

ي -113 ا األَن َصـارا َِ َيـم    َ 
يدل    َواب ن  َسعا

 

ــــ  يمَحه ــــارا ــــه  َق    اِ  او  َمالاــــ   َعن 
 

ــده  وا -118 ــه  َح ــا   َعن  ــر  الَقطه   َواآلَخ
 

َسده     َثنهم َوَكــَذا الـــم  ــَن الـــم    (8)اب 
 

ــدا  -115 ي ــن  َيزا ــاج  َع     َوَا   َرَوى احلَجه
 

يدا   ــــعا ــــو َس ــــل  َأب  ي  ق  ــــرَتا     َفالت س 
 

يـَد َجـا -116  َعـن  َيزا
دا    َوَلي ِث اب ن  َسـع 

   
ــاب ن   َأ ا   ــا َف ــو َرَج ــل  َأب  ــبا ق     (5)َحباي

 

ي -117  الب َ ــــارا
ــــنَدا س   م 

   َنالَنــــِة يفا
 

ي  ـــارا ـــا َق ـــم  َي ـــرل َوه  َم ـــا   َمع    آَب
 

ي -114 ــرا ا املان َق َِ ــةل  ن َي ــا باك  َلقع ط  ــن  م      َم
 

ـي باالَقــَدرا   ما و َمــن  ر  ـرل ــن  َعم     َهـَو اب 
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( عبد اهلل بن عمرو املنقري، يأيت بالكنية 1يف هذه األربعة األبيات: أ  يف صُيح الب اري نالنة يكنو  بأ  معمر:  (1)

( عبد اهلل بن س ربة 3( َسامعيل بن َبراهيم، وهذا  من َيوخ الب اري. 2القعا رمي بالقدر املعروف باملقعد. َط

 يكثر عن ابن مسعو  ريض اهلل عنه صاحب املطهرة.

 َسُاق َِا قال: )أخربنا( فهو َسُاق بن راهويه. (2)

با ( بالكرس كُبا  بن موسم، وكل َيوخ َي (3) وخ الب اري )َحبا ( بالفتح كُبا  بن كل َيوخ الب اري )حا

 هالل.

حفص بن عمر احلويض يكثر من الرواية عن َعبة بن احلجاج، وعمر بن حفص بن غياث يكثر من الرواية عن  (8)

 أبيه عن األعمش.

ري محا  َِا كا  يف الب اري فهو محا  بن  يد البْصي  أبو َسامعيل، أما محا  بن سلمة الكويف فلم ُّرج الب ا (5)

 حديثه َْ يف املتابعات.

يل   -119 ــاَمعا م  َهــَو اس  ــن ه 
   َوالثهــاينا ما

 

ـــل    ـــا َخلاي ـــي َ ا ا َي ََ ـــه   ـــا َل َ    مه 
 

رَبه   -111 ــن  َســ   ا اب  َِ ــد  اهللا  ــَذاَن َعب   َك
 

َهَره    ط 
ِاي املا و ا الَفَتم  ع   (1)َعن  اب نا َمس 

 

اَقا -111 َُ ــ ــ   َاس  ــا( َا   ََْ َم َن رَبَ     )َأخ 
 

ـــاحلَنَظيلا   َقاَقاَف  ُ
ـــتا ـــا اس     (2)َحاَ َه

 

ـــرا  -112 َكس  ــل  باال  ــا   ق  به
ه  حا ــي    ََ    َو

   
را    باَفـــت حل َفـــا  

ها ـــي  ا ََ ـــَد     (3)َمـــا َبع 
 

َمر   -113   َحف ص  اب ن  ع 
َبَة احلَويضا ع   َ     َعن  

 

ـَتَقر    اَن اس  َِ ـَمه   كاـسا اس   اع 
ها  (8)َعن  َأبـا

 

118-   َ ــامه ــَرى احلَ يَوَا   َت ــارا     يفا الب َ 
 

ــــارا   تاَب ع 
ْا ــــدل َْ يفا ا َزي 

ِن لا ــــاب   (5)َف
 

ها  -115 ــي وخا  َ ــن  
ــري   ما َه ــن        َيك 

    َوَا
 

ها   وخا ــم   َ  
با يفا ــر  ــن  َح ــالَعَلم  اب     َف

 

ـــري    -116 َه    
ها ـــي  ا ََ ـــي وخا   َ ـــن  

  َوما
 

ــــري   
ا َيــــا َبصا نَــــني  ن 

ْا ل   َتما  ُ ــــ   م 
 



 
  

َقةٌ ]   ِعٌد ُمتََفرِّ ابِع: َقَوا  [البَاُب الرَّ
 

  18 

  

  

 

                                        
ا للب اري، فهو  (1) ا َِا كا  َي ع أبو خيثمة الكبري، وَِا كا   هري  حرب بن  هرييف هذه الثالنة األبيات: أ   هريع

 َيخ َيخ الب اري فهو  هري بن معاوية أبو خيثمة الكويف، وقد يكو   هري بن حممد.

يف هذين البيتني: أ  يعقوب َِا كا  َيخ الب اري فهو يعقوب بن َبراهيم الدورقي، وَِا كا  َيخ َيخ الب اري  (2)

 فهو يعقوب بن َبراهيم الزهري.

 ]أبيات هذه املنظومة مائة وعرشو  بيتعا )ق: مائة(، )ن: عرشو ( ومل  سب الكرس وهو بي  واحد[. (3)

========================================================= 

وتاريخ الفراغ منها: كا  يف اخلامس والعرشين من  آخر عام ألف وأربعامئة وتسعة وعرشين يف َهر ِي 

، 1111، و)غ( 811، و)ت(  21( )ك ( و)غط( )ن( 25، يعني: )5، و)هـ( 21احلجة )كه( )ن( 

. وكا  الفراغ من مراجعتها آله وسلمصىل اهلل عليه وعىل ( من هجرة املصطفم 1829، يعني: )9و)ط( 

جزاهم اهلل –وعر ها عىل َخواين الشعرا : )فتح القد ، ومعمر اا ، وسعيد بن  عاس اليافعي 

ا  .-خريع

 و ذل لبِِلغ من لِلءهت  ع  لبِي  َييى  حِظش لهلل، ي دلي لحل يث ب م ج

ا يف )ليلة األحد/   هـ(.1831/ حمرم/ 18كا  أيضع

ا يف )تم مراجعتها   هـ(.1831/ مجا ى اآلخرة/ 15أخريع

=============================================================== 

َيـــــه   -117 َعاوا ه  م  ـــــد 
م َوالا ــــــه  ل      َأوه

 

ـــه    َي
ـــَ  الَعافا ق   ر  ا

ـــدل مه ـــن  حم    (1)َواب 
 

ــيم   -114 ــا َفها  َي
ــا ا نَ ــاَ  ان  ــوب  َج ق       َيع 

 

يم   
ــــَراها ــــوه  َابا ــــا  َأب  َ ــــاَل مه      َك

 

ـــي   -119
َرقا اَن َ و  َِ ي  ـــي خ  الب َ ـــارا ََ    

 

ي    ـــرا ه  ـــَو الز   ه 
ها ـــي  ا ََ ـــي خ   ََ    (2)َو

 

ــــا َأَر  ت   -121  اهللا َم
ــــدا م  َُ ــــمه با     َت

 

ــــــَدأ ت    َت  اب 
ِا ــــــه  َا دت 

ــــــاَم مَحا   َك
 

َ ا ْ  -121 ََ ٌ(  ُلاْف  ٌ(  َو)َ ا       َأْبَي هُتَ  )َلا 
 

ُِ َع َم )َ ْت  َو)َغْ   
يُ  )َ ْش  آخ     (3) َت ي 
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 (1)ةاا  ولملااات، وهلل لحللالات

   

 الفهرس

 [11-1.........................................] لب  يم باظم لولع  يج ل لبَُ يم ِة 

َمة   َقدذ  2 ............................................................................ النهاظاما  م 

لا  الَباب   َرف   َمن  : األَوه ع  بَةا  ي  س 
نَا ا  بانا س   3 .................................................... ااا

َرف   َمن   يف: الثهاينا  الَباب   ع  ها  ي   8 ........................................................ باَشي  ا

َرف   َمن   يف: الثهالثا  الَباب   ع  ها  ي  يذا  9 ...................................................... باتال ما

اباع الَباب   دِ : الره َقةِ  َقَواعا َتَفرذ  12 ............................................................ م 

 15 ............................................................................... الفهرس

                                        
 ؛- ها عىل الشعرا  املذكورينرَ عَ وَ  ،نقالع من النس ة التي راجعها الناظم رمحه اهلل- بطباعتها قم    (1)

  .وِل  ْحتياج َخواين الطالب حلفظها

 !تاُيش

 َتته خط يف احلاَية، ليس من َ افة الناظم رمحه اهلل.ما كا  ( 1

 ( وما كا  من خطأ يرجم التنبيه.2

 .أسأل اهلل أ  ينفعنا بالعلم النافع، وأ  ير قنا العمل الصالح، وأ   سن عاقبتنا يف األمور كلها

 [(لب يويب نُيف - بكِ وأب): كتابتها وتنسيقهاقام ببعا ة ]
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